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های سیاسی است. شکل، های اساسی نظاممی یکی از دغدغهارائه خدمات عمو هدف: و زمینه 

نحوه ارائه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مؤلفه حقوق شهروندی تأثیرات 

تواند گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد میقابل توجهی بر جای می

خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی  حامی حقوق شهروندی و در راستای ارائه

 نقش ثبت اسناد در ارائه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.

ها و تجزیه و تحلیل انجام شده آوری دادهروش پژوهش حاضر، در در مرحله جمع ها:روش و مواد

ای و اسنادی اقدام شده و در هها از طریق منابع کتابخانآوری اطالعات و دادهاست. در مرحله جمع

   ی کیفی و استداللی به موضوع پرداخته شده است.مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات به شیوه

دهد که ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از های پژوهش نشان مییافته ها:یافته

عدالتی ری و بیـرابـناب وگیری ازـدان، جلـی شهرونـجهت حفاظت از اطالعات اقتصادی و اجتماع

ها و اطالعات، در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطالعات الزم برای ثبت داده

ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، 

 کنند.نقش مهمی در دستیابی شهروندان به حقوق آنان ایفا می

در مراحل مختلف نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون و منابع استفاده شده  ات اخالقی:مالحظ

 دهی از حیث علمی و اخالقی رعایت شده است.داری و ارجاعرای انجام تحقیق، صداقت، امانتـب

بخش مهمی از حقوق شهروندی به ارائه خدمات معطوف است که برحسب شرایط  گیری:نتیجه

نین ارائه اطالعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و مؤسسات اجتماعی نظیر زمانی و مکانی و همچ

کنند، زندگی ثبت اسناد است. در این راستا، ثبت اسناد از بروز معامالت معارض جلوگیری می

بخشند و با ارائه اطالعات اقتصادی به دولت و شهروندان شهروندان را بر مبنای قانون سامان می

 شوند.لت و حاکم شدن قانون میباعث برقراری عدا
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 مقدمه. 1

ی های سیاسی همواره در حال تغییر و دگرگونجوامع و نظام

های اساسی برای سازگار هستند. یکی از مسائل و دغدغه

ن های سیاسی با تحوالت جامعه آکردن وضعیت جامعه و نظام

. است که بتوان نهادهایی متناسب با این شرایط پدید آورد

ازند ه سهم بتوانند نیازهای آحاد جامعه را برآورد نهادهایی که

ها آن و هم اینکه با حقوق شهروندان آشنا باشند و پاسخی برای

 بیابند. با رشد و گسترش حقوق شهروندی، عالوه بر اهمیت

حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق سیاسی و حقوق مدنی، 

می ومندی از خدمات عمها بر مبنای بهرهروابط زندگی انسان

برای حصول به حقوق مزبور از اهمیت خاصی برخوردار شده 

پذیری نهادهای توان گفت مسؤولیتاست. به طوری که می

مختلف، اصل دقت و سرعت و همچنین اصل برابری از جمله 

گیری نهادها و اصول مهمی است که در تأسیس و شکل

 این های عمومی اثرگذار است. یکی از نهادهای مهم درسازمان

ء نحاازمینه، ثبت اسناد است که امروزه و در جوامع مختلف به 

 شوند. گوناگون دیده می

های اجرایی در برابر دستگاه پذیریو مسئولیت پاسخگویی

وق کننـده حقـارباب رجـوع از مهـمتـرین ابزارهـای تضـمین

 شود. این اصـل هـم از بعد مدیریتی وشهروندی محسوب می

ت. ســـاز اهمیـت فراوانـــی برخـــوردار اهم از بعد حقـوقی 

ی، های دستیابی به حقوق شهروندبنابراین بخش مهمی از راه

وجود خدمات عمومی الزم برای رتق و فتق امور شهروندان 

و  است. عالوه بر مقوله پاسخگویی، دقــت و ســرعت، امنیت

 اطمینان خاطر شهروندان از خدمات عمومی از جمله دالیلی

، د کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا اصــل کارآمدیهستن

ت کارایی و اثربخشی دارنـد. در هر صورت با توجه به اهمی

 نهادهای اجتماعی، ثبت اسناد از جمله مهمترین نهادهایی

ر توانند با رتق و فتق امور، سرعت بخشیدن دهستند که می

انجام امور شهروندان، حراست از اطالعات شهروندان و 

ر همچنین توجه عادالنه و بدون تبعیض، باعث سهولت در امو

اجتماعی شوند و راه را برای دستیابی به سایر حقوق 

 شهروندان هموار نمایند. 

با توجه به مسائل مطرح شده هدف اصلی پژوهش حاضر نیز 

 از بررسی جایگاه ثبت اسناد در ارائه خدمات عمومی و صیانت

دی، اجتماعی و قضایی است حقوق شهروندان از حیث اقتصا

ت های پرداختن به آن، پی بردن به اهمیکه از جمله ضرورت

د ثبت اسناد در زندگی شهروندان، حمایت دولت از ثبت اسنا

 رسمی در زندگی شهروندان، تسهیل در ارائه خدمات و سرعت

بخشی به آنان و همچنین کاستن از دعاوی قضایی و حقوقی 

 اینکه اهمیت دیگر انجام پژوهشمیان شهروندان است. ضمن 

حاضر، پی بردن به نقش ثبت اسناد در کمک به تحقق 

حکمرانی مطلوب و عادالنه در مناسبات زندگی شهروندی و 

همچنین آموزش عملی و نظری حاکمیت قانون در زندگی 

 شهروندان است. بنابراین از حیث سروکار داشتن با زندگی

و حقوقی شهروندان، اقتصادی، اجتماعی و مسائل قضایی 

پرداختن به نقش ثبت اسناد در زندگی شهروندان دارای 

 .ای استالعادهاهمیت فوق

ز انماید آن است که ثبت اسناد آنچه پژوهش حاضر دنبال می

هایی بر تحقق خدمات عمومی و حقوق شهروندی چه راه

 کند اینای که پژوهش حاضر دنبال میاثرگذار است؟ فرضیه

سناد از طریق تسهیل در خدمات شفاف و مبتنی است: ثبت ا

 وون بر عدالت، انجام خدمات الکترونیک، خدمات مبتنی بر قان

رار های شهروندان از طریق مبنا قصیانت از اموال و دارایی

دادن اسناد رسمی و مکتوب نقش مهمی در تحقق حقوق 

 شهروندی بر عهده دارند.

 

 . مالحظات اخالقی2

 گارش پژوهش حاضر، اصالت متون و منابعدر مراحل مختلف ن

داری و رای انجام تحقیق، صداقت، امانتـاستفاده شده ب

 دهی از حیث علمی و اخالقی رعایت شده است.ارجاع

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری است. 

آوری اطالعات نیز باشد که جمعصورت توصیفی و تحلیلی می

 ای و اسنادی صورت گرفته است که از طریقت کتابخانهبصور

 مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت انجام شده است. 
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 ها. یافته4

 زندگی شهروندی و به تبع آن تحقق حقوق شهروندی نیازمند

وال ام شفافیت، برقراری عدالت، سازوکارهای عادالنه، صیانت از

 به انجام خدمات شهروندان، تسهیل در ارائه خدمات به آنان،

و  روز و مدون، قضازدایی و کاستن از دعاوی حقوقی و قضایی

 گرایی در میان شهروندان است که بهکمک به آموزش قانون

 دلیل مبنا قرار گرفتن اسناد رسمی و شفاف در ثبت اسناد

د نقش مهمی در تحقق آن بر عهده دارد. به طور مشخص، اسنا

ال و شفافیت، صیانت از امورسمی به دلیل حاکم کردن قانون 

ادی آوری اطالعات مالی و اقتصهای شهروندان، جمعو دارایی

شهروندان جهت ارائه خدمات عمومی برای آنان از سوی 

ز و قضایی با دفاع ا دولت، کمک به کاستن از دعاوی حقوقی

سرعت بخشیدن به  و همچنین ایمن کردن واسناد رسمی 

 شهروندان از طریق خدمات ارائه خدمات برای زندگی مطلوب

فا ـقوق شهروندی ایـقش مهمی در تحقق حـالکترونیکی ن

  کنند.می

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

هایی صورت درباره کارکرد، آثار و نقش ثبت اسناد پژوهش

  شود:گرفته است که به برخی از مهمترین آنان پرداخته می

ثبت در اختری در کتاب خود تحت عنوان تاریخچه حقوق 

گیری و استقرار نهاد ( به بررسی تاریخی شکل1399ایران )

دوران اولیه باستان در  ثبت اسناد در ایران پرداخته است که به

گردد که به صورت شناخت افراد از یکدیگر و سپس میایران بر

مکتوب کردن اسناد دولتی و حکومتی تحول یافته بود. به 

ه است که سرزمین ایران لحاظ تاریخی نویسنده بر این عقید

دارای نظام غنی مرتبط با ثبت اسناد است. طباطبایی مؤتمنی 

هایی ( و در بخش1398در کتاب خود با عنوان حقوق اداری )

از کتاب به ثبت اسناد و ارتباط آن با حقوق اداری پرداخته 

است. از نظر نویسنده، ثبت اسناد یکی از مصادیق نهادسازی 

برای دستیابی شهروندان به حقوق در جامعه و منبعی 

های جامعه معاصر است اجتماعی آنان است که یکی از ضرورت

که تحت عنوان حقوق اداری و نظام مؤثر مدیران و مردم نیز 

مرتبط است. شیرا در کتاب خود تحت عنوان الواح گلی 

( که توسط علی اصغر حکمت ترجمه شده است به 1394)

هایی از پرداخته است که در بخشتاریخ ثبت اسناد در ایران 

آن از طریق مطالعه الواح گلی و وجود نظام اداری منظمی 

های مردم و نظام سیاسی اختصاص برای ثبت اموال و دارایی

داشته است. ابهری و همکاران در مقاله مشترکی با عنوان 

مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از 

( 1393ن، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه )منظر قوانین ایرا

قوانین ایران را از حیث گرایش به سمت رویکرد الکترونیکی 

داند که های نهادی، تقنینی و ساختاری میدارای کاستی

مندی از  نیازمند تطبیق با وضعیت مطلوب جهانی و بهره

اسناد الکترونیکی جهت رتق و فتق امور است. این وضعیت در 

به دلیل حاکمیت پذیرفته شده قانون با سهولت  فرانسه

وصالی ناصح در مقاله سند رسمی شود. بیشتری دنبال می

الکترونیک )مطالعه تطبیقی امکان صدور سند رسمی 

به این نتیجه  1394الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا( 

و ورود به نظام  "کاغذ"گذر از نظام سنتی مبتنی بر رسید که 

توان تحولی در نظام ادله را می "الکترون"بر  نوین مبتنی

ها یا ماهیات جدید و اثبات دعوی دانست که با معرفی پدیده

همراه  "سند الکترونیک"یا  "دلیل الکترونیک"نوظهوری مثل 

بوده است. ظهور شکل جدیدی از اسناد و دلیل در قالب 

بات ساز تحوالتی در نظام ادله اثزمینه "های الکترونیکداده"

جعفری لنگرودی در دعوی و نظام ثبت اسناد گردیده است. 

( به نقش ثبت اسناد در ثبت و ضبط 1393کتاب حقوق ثبت )

ها و قانونمند کردن زندگی شهروندان پرداخته است و دارایی

بدین نتیجه رسیده است که ثبت اسناد از نظر تاریخی در 

خشیدن جوامع مختلف وجود داشته و نقش مهمی در سامان ب

 به زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم بر عهده داشته است. 

دهد که دغدغه مشترکی میان تحقیق تحقیقات باال نشان می

حاضر و تحقیقات مطرح شده وجود دارد و آن هم پرداختن به 

نقش و جایگاه و اهمیت ثبت اسناد در جامعه است. اما آنچه 

یان است، باعث متمایز شدن تحقیق حاضر از تحقیقات ب

ارتباط دفاتر ثبت اسناد در ارائه خدمات عمومی به شهروندان 
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و صیانت از حقوق آنان است. بنابراین از این جهت پژوهش 

 کند. های را دنبال میحاضر، رویکرد نوآوران

 

 مفاهیم. 5-2

ه ت ببرای آنکه بتوان نسبت به نقش ثبت اسناد در ارائه خدما

ی پی برد، قبل از هر چیز شهروندان و تحقق حقوق شهروند

 شناسی و تعاریف اصطالحات کاربردی در ایننیازمند واژه

رداخته ـزمینه هستیم که به مهمترین اصطالحات مرتبط پ

  شود:می

 

 سند . 5-2-1

 مایگاه و راهندر تعاریف و مراودات جهانی، سند را هر تکیه

تی ه درسببتواند اعتقاد دیگران را "اند که مورد اعتماد دانسته

 "راراق وادعا، جلـب کنـد؛ خـواه نوشـته باشد یا گفته و اماره 

تعریف اسناد  اساس تعاریف قدیمی، جهت حقوقدانان بر .(1)

ق.م. مندرج در  1287و  1286و  1284رسمی به مـواد 

 ق.م. 1287کنند. مطابق ماده حقوق داخلی ایران رجوع می

د سنااشکل رسمی آن در اداره ثبت اسـناد و امـالك یـا دفاتر 

 در پیشگاه مأمورین رسمیگیرد و یا اینکه رسمی صورت می

ونی تنظیم ـررات قانـدر حدود صـالحیت آنهـا بر طبق مق

 توان تعریف سنتی از سند رسمیشود. این تعریف را میمی

 نامید. واضح است که اسناد نیز جمع سند است و در معنای

رای ـزی بـرکـهادی و سازمانی، دفتر ثبت اسناد یک مـن

ای هیایآوری و ارائه خدمات الزم و مربوط به امالك و دارجمع

 شهروندان است. 

 

 حقوق شهروندی. 5-2-2

شهروندی به عنوان فرایند سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم در 

جوامع سنتی مدنی به صورت تعامل جدی بین ملت و دولت 

ها از مطرح و به طور همزمان با مساله عصویت در دولت ملت

نهاد شهروندی . (2)مباحث مهم اجتماعی سیاسی شده است 

جوهره دولت ملت است که به معنای ادغام ساکنان یک 

الب اجتماعی سیاسی و مساوات سیاسی آنان به سرزمین در ق

عنوان شهروندی است. اولین بار اصطالح حقوق شهروندی در 

م مطرح 1789اعالمیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 

م در صدر قانون اساسی قرار گرفت. 1791شد و در سپتامبر 

حقوق شهروندی اساسا بر سه اصل حقوق سیاسی، حقوق 

جتماعی بنیان نهاده شده است و از ارکان مدنی و حقوق ا

شود. در جوامع دموکراتیک، اصلی حقوق بشر محسوب می

گردد که تابعیت کشوری را دارا شهروند به افرادی اطالق می

باشند و بدین طریق این وابستگی از مزایا و حقوقی برخوردار 

شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور می

 .(3)یب شده است تصو

 

  خدمات عمومی و ثبت اسناد. 5-3

های منافع عمومی تداوم خدمات از جمله مبانی و ضرورت

 است. مردم انتظار دارند که خدمات عمومی در دسترس آنان

منافع  باشد و بتوانند نسبت به رفع مشکالت خود اقدام نمایند.

 وعمومی یک امر دائمی و شناخته شده برای عموم مردم است 

با  ن راتواند خدمات ارائه شده به شهروندافقدان این موارد می

گیری مشکالت زیادی روبرو سازد و یا اینکه باعث شکل

ه باختالالت متعدد در زندگی اجتماعی شود. استدالل مربوط 

این اصول آن است که چون امور عمومی مربوط به زندگی 

این بردار نیستند. بنابرعموم مردم و شهروندان است، تعطیل

 های مختلفها و سازمانومی نظیر فعالیت دستگاهخدمات عم

 به دلیل اینکه در جهت رتق و فتق امور شهروندان فعالیت

ل ختالکنند، نباید از بین بروند و یا فعالیت آنان دچار امی

ا هن دستگاهـنان ایـندان و کارکـرتیب کارمـدین تـشود. ب

از  ند وهای خود ادامه دهبایست به طور دائمی به فعالیتمی

های شهروندان عالیتـوجب اختالل در فـانجام عملی که م

شود، خودداری کنند. به همین دلیل است که استعفای می

ع ر نوهبایست مورد توافق مقامات باال قرار گیرد و کارمند می

استعفا و یا ترك خدمت بدون هماهنگی نوعی تخلف اداری 

و پیگیری شود که در جای خود قابل رسیدگی محسوب می

 شود واست. همچنان که تداوم آن موجب پیگیری انتظامی می

مهمتر از همه اینکه اعتصاب و همکاری دسته جمعی 

کارمندان برای تعطیل کردن ادارات و نهادها نوعی تخلف 

 .(4)اداری است 
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رای همگان ارائه ـدمات عمومی که بـبر اساس این اصل، خ

بایست همواره پاسخگوی نیازهای شهروندان شوند، میمی

 ی درنند تعطیل شوند و یا خالئتواباشند که از این جهت نمی

ه بده شارائه خدمات آنان ایجاد شود. بنابراین لزوم اصول یاد 

ا ه تمعنای قید شدن آنان در قراردادها به نحو مناسبی است ک

ین ا .(5)بتوانند خدمات عمومی و تداوم آنان را تضمین کنند 

امع های اداره جوتصمیمات نیز به نوبه خود به معنای ضرورت

خدمات بهداشتی و  است که حامی خدماتی همچون امنیت،

میت برای شهروندان است و در جوامع مختلف از اه و...درمان 

ده ز ماا اصل نیز نشأت گرفته . اینای برخوردار استالعادهفوق

ل کشور فرانسه است. آثار و نتایج اص 1958قانون اساسی  5

قض نتوان به این شرح بیان نمود: تداوم خدمات عمومی را می

دن و ارائه نکر .(5)آور است این اصل در حقوق اداری ضمان

شود و خدمات عمومی توسط اداره مربوط تخلف محسوب می

ه کتواند حقوق شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد. کسانی می

 شوند تابعدهنده خدمات استخدام میهای ارائهدر دستگاه

شوند که الزامات کاری آنان هایی میشرایط و محدودیت

 ومه کارکنان یک سازمان شود. به عنوان مثال هشناخته می

ه کای توانند با یکدیگر به مرخصی بروند و به گونهاداره نمی

ا الحدستگاه مربوطه از کارمند و کارکنان خالی شود و یا اصط

 روج از خدمت کارکنانـتعطیل شود. به عالوه، استعفا و خ

وج ها تابع تشریفات خاصی است و نباید خرگونه دستگاهاین

 .(6)ئی در آن اداره ایجاد کند یک مستخدم خال

اصل تداوم خدمات عمومی به صراحت در قانون اساسی نیامده 

، 119، 68، 63رسد که از مفهوم اصل است؛ ولی به نظر می

توان این اصل را استنباط نمود. می 135و  132، 131، 130

اند که با تشریفات در این اصل مقامات حکومتی موظف شده

داوم و های خود را انجام دهند و به صورت مخاصی مسئولیت

رو استعفا و ترك  مستمر به انجام وظیفه بپردازند. از این

خدمت این مقامات بدون طی تشریفات مقرر در قانون اساسی 

داری، تبعیض و پذیر نیست. این اصل منکر هرگونه جانبامکان

نابرابری در ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان است. زیرا 

ساوی شهروندان در نظر اصول پیشین، نافی اصل برابری و ت

شوند. بنابراین هرگونه تبعیض به جهت اعتقادات گرفته می

کنندگان خدمت عمومی سیاسی یا مذهبی مأموران یا استفاده

و  9، 3در اصل  .(7)ممنوع است و باید از آن اجتناب گردد 

قانون مدیریت  90قانون اساسی بیان شده است و در ماده  19

خدمات کشوری کارمندان موظف هستند در مقابل عموم 

 مراجعین به طور یکسان پاسخگو باشند. 

های طرفی در اجرای صالحیتنگرانی از نقض اصول بی

د اختیاری به دلیل ماهیت اختیارات با ماهیت گزینشی، وجو

س تواند اختیارات خود را بر اساچرا که کارمند می دارد؛

یا  دهد، اعمال نمایددید یا عواملی که خود تشخیص میصالح

ها، تصمیمی حتی احتماالً با توجه به مقتضیات و موقعیت

ر دداری طرفی و نفی جانبآمیز اتخاذ نماید؛ اما بیتبعیض

ارد های اختیاری، یک معنای مشخص دحوزة اجرای صالحیت

ه ا بو آن اینکه کارمند در هنگام اجرای اختیارات اداری تنه

 حظۀعواملی که با تصمیم ارتباط دارند توجه نماید و از مال

لۀ عوامل غیرمرتبط با تصمیم خودداری نماید. هر گونه مداخ

 عیتکنندة مشرودارانه، اساساً تهدیدعوامل غیرمرتبط و جانب

کمیتۀ  1980امۀ مارس نهای اختیاری است. توصیهصالحیت

های وزیران شورای اتحادیۀ اروپا در مورد اعمال صالحیت

اختیاری مقرر نموده است که مقام اداری باید در اعمال 

 را رعایت کند و تنها طرفیو بی نظریصالحیت اختیاری بی

 4مادة عوامل مرتبط با همان تصمیم را مدنظر قرار دهد. 

 اره مقرراتحادیه اروپا در این ب کمیتۀ وزیران 2007نامۀ توصیه

 کند:می

 د؛طرفی اقدام نماینمقامات عمومی باید براساس اصل بی( 1

 دها پرونطرف تنها موضوعات مرتبط بای بیآنها باید به گونه( 2

 را در نظر بگیرند؛

 دارانه اقدام نمایند؛ای جانبآنها نباید به گونه( 3

 مات اداریشان وظایفها باید تضمین دهند که مقادولت( 4

ید طرف و بدون توجه به منافع و عقاای بیخود را به گونه

 شخصی خود انجام دهند. 

بنابراین، اختیارات اداری که بر مبنای نفع شخصی یا عوامل 

غیرمرتبط با تصمیم اتخاذ گردد، ماهیت صالحیت اختیاری را 

نه سوق خواهد ادارو تصمیمات جانب« خودسری»به سمت 

ای است که یکی از معیارهای طرفی به اندازهاهمیت بی داد.
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شود، یعنی عادالنه تلقی شدن تصمیمات اداری محسوب می

سخن از عدالت به مثابه توجه به عوامل مرتبط با تصمیم تلقی 

ها و تواند نقشه راهی برای سازماناین موارد می. (8)گردد می

نهادهای اجتماعی باشد که با زندگی شهروندان در ارتباط 

هستند و بر مبنای آن نسبت به رفع نیازها و مشکالت 

 گردد. شهروندان اقدام می

قی های توسعه یک کشور تلثبت اسناد یکی از مهمترین نشانه

 ن امـر منجـر بـه افزایش امنیت در حوزهگـردد. ایـمـی

ذب ـل کشور و جـقدینگی در داخـراردادها، کاهش نـق

 گذاری از خارج به داخل کشور شده و افزایش گردشسرمایه

 مالی در بازارهای مالی کشور، موجب توسعه نظام اقتصادی

ین اگردد. شناسایی امالك قابل ثبت یکی از شرایط انجام می

ودن باشد. امروزه در ایـران به دلیل طوالنی بفرایندها می

ه تشریفات ثبتی، اهداف قانون ثبت در این زمینه محقق نشد

ظامات ـجربیات نـمندی از تهرهـاست. در ایـن زمینه ب

ت تواند کمک شایانی بـه حـل مشـکالیافته ثبتی میوسعهـت

موجود نماید. در برخی از کشورها جهت حل این مشکل به 

 خصیصمهلتی جهـت انجـام داوطلبانـه این تشریفات با تافراد 

ـا و ههامتیازات ویژه مانند معافیت از پرداخت قسمتی از هزینـ

 تضـمین دولت در پرداخت آنها و کاهش تشریفات، داده شد.

تی چنین فرایندی موجب رغبت افراد به انجـام عملیات مقدما

 فرایندی در ثبت اسناد در این کشور شده است. انجام چنین

قق تواند تا حدود زیادی اهداف قانونی را محایران نیز می

 مسونماید. برای امکان انجام چنین فرایندی اصالح قوانین ه

ای ههبـا نیازهـای جامعـه و نظـارت دقیـق بـر عملکرد دستگا

 .(9)گردد ربط اقداماتی اساسی محسوب میذی

 

  کارکردهای ثبت اسناد در حیطه حقوق شهروندی. 5-4

ر دثبت اسناد به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی نقش مهمی 

ود کنند که هم برای بهبارائه خدمات به شهروندان ایفا می

 زندگی شهروندان و هم برای ارائه اطالعات دقیق و مناسب

ین برای نظام سیاسی نیز کاربرد دارند. در اینجا به مهمتر

کارکردهای ثبت اسناد در حیطه حقوق شهروندی پرداخته 

 شود: می

 ت معارض پیشگیری از معامال. 5-4-1

 های اجتماعی و اقتصادیصیانت از حقوق شهروندی در حوزه

حسوب ـقوق شهروندی مـکی از موضوعات اساسی در حـی

ک شود. در همین راستا، سند، انعکاس اراده طرفین در یمی

باشد. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی رابطه حقوقی می

حسوب ـری حاکمیتی مـعمومی یکی از وظایف دولت و ام

اص دار بخشی از آن و سایر اشخشود که اسناد رسمی عهدهمی

حقوق عمومی هر کدام نسبت به موضوع یا جغرافیایی 

ومی کنند  و از این طریق از منافع عمصالحیت صدور پیدا می

ه فلسفه و هدف از تهی .(10)نمایند یو اجتماعی، صیانت م

ت اسناد، استوار ساختن اساس حقوق مکتسبه، مالکیت و امنیّ

اری رقربقضایی و اداری و سـهولت در برقـراری ارتباط و نهایتا 

 باشد کهها مینظم عمومی و تضمین و توسعه حقوق و آزادی

ین دو مخدوش شود به میزان خدشه، تأمین حقوقی و اگر ا

راد یافته و اساس مالکیـت متزلـزل و حقـوق افـکاهش قضایی 

، شود. از این رو قضاوت صحیحدسـتخوش امیـال دیگـران می

نه فقط بر مبنای سند و مدرك دقیق و عادالنه و منصفا

ناد از طرفـی نوشـتن اسـ .(11)قابل خدشه( استوار است )غیر

 های اداری و حقوقیگیریبرای ثبت وقایع گذشته و تصمیم

نجام چنین جهت آینده در هر سازمانی ضروری است و بدون ا

ها و افراد مختلف یک کاری گزارش اطالعات بین قسمت

ام سازمان عماًل مختل گردیده و امکان انجام عملیات و اقد

وجود نخواهد داشت. در این صورت که اطالعات مربوط به 

ن شود و به عنواتعهدات و قراردادهای شهروندان حفاظت می

ت اند. معامالماسنادی مصون در نزد نهادهای ثبتی باقی می

 وبخش اطالعات تواند مصونیتشهروندان به صورت عادی نمی

ست امدارك شهروندان باشد، بلکه نیازمند دفاتر و نهادهایی 

 که بتواند از حقوق و اطالعات شهروندان حفاظت نماید. 

 

 دفاع از برابری شهروندان در پیشگاه قانون. 5-4-2

اداری است. شاید اصل برابری یکی از اصول بنیادین حقوق 

بتوان گفت اصل برابری در حقوق عمومی از مناقشه 

ترین اصول است. هر چند این اصل در برانگیزترین و پیچیده

های حقوق بشری بروز یافته آغاز در قوانین اساسی و اعالمیه



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار عبدالملکی

 

 265 

 

داری است؛ اما اصل مزبور در کنار اصول دیگری از جمله جانب

ل برابری هستند، در فرایند کننده اصو نفی تبعیض که همراه

بدین ترتیب  .(5)گیری نیز دارای اهمیت هستند تصمیم

برابری شهروندان در پیشگاه قانون و برابری مقامات در برابر 

ومی برابر به همه آن حائز اهمیت است و منشأ ارائه خدمات عم

بایست به در پرتو این اصل، همه افراد میشهروندان است. 

ها و امکانات موجود در جامعه بهره صورت برابر از ظرفیت

دمت عمومی در شرایط مساوی خواهد خببرند. این اصل می

کنندگان باشد. بر طبق اصل کلی تساوی برای همه استفاده

کنندگان نیز مانند اشخاص شهروندان در مقابل قانون، استفاده

تواند ثالث در مقابل امتیازات و تکالیفی که خدمت عمومی می

بنابراین اسناد رسمی با  .(7)به وجود آورد؛ مساوی هستند 

توجه به اینکه نهادی مستقل و بر مبنای دستیابی شهروندان 

شوند، نقش مهمی در دستیابی به خدمات عمومی محسوب می

 نماید. شهروندان به حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان ایفا می

 

 ندان وصیانت از اموال خصوصی و عمومی شهر. 5-4-3

ای است میان شخص )مالک( و مال )مملوك( مالکیت رابطه

دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، که به او امکان می

شود تا دیگران استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می

نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک  از تصرف در مال مورد

ز نخستین قوانینی است قانون اجتماعی است و مالکیت یکی ا

که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است. 

ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه امالك و مهم

رسند؛ به ها مطابق قانون در اسناد رسمی به ثبت میاتومبیل

این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت 

دارد: قانون ثبت بیان می 22ناسد. ماده ششده است، مالک می

ملکی که بر طبق قانون در دفتر ثبت اسناد رسمی به اسم "

شخصی ثبت شده و یا ملک به نام او ثبت شده است و این 

انتقال نیز در اسناد رسمی مورد تأیید قرار گرفته است و یا 

ته ـالک شناخـه وی رسیده است، مـه شکل ارثی بـاینکه ب

ر مورد ارث البته باید گفت هنگامی که در دفتر شود. دمی

امالك به اسم وراث ثبت شده که وارث و انحصار آنها مشخص 

االرث میان آنان توافقی بوده و یا در صورت اختالف و در سهم

 «. حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد

 ی ویکی از مشکالت موجود در جامعه ما، تصرف و تغییر کاربر

ست. امجاز از اراضی ملی و منابع طبیعی ای غیرهیبرداربهره

ه شد این اقدام عالوه بر اینکه تجاوز به منافع عمومی محسوب

و خالف قانون است، موجبات سلب امنیت و آسایش و بروز 

د. دار ایجاد خطر برای مردم را نیز در بر بسیاری از مشکالت و

سایش مناطق جنگلی خطر فر با از بین رفتن فضاهای سبز و

بیش از بیش خواهد شد و خطرات ناشی از سیل گسترش 

ات خواهد یافت. زندگی بسیاری از موجودات و حیوانات که حی

آنها در گرو وجود محیط زیست امن و مناسب است، از بین 

ی کند که قدرت عمومخواهد رفت. قابلیت سازگاری ایجاب می

ع مناف از این توانایی برخوردار شود که با توجه به تغییر

ی عمومی، جزئیات یک خدمت را دگرگون نماید. در قراردادها

ن ای خصوصی، احترام به قرارداد یا تعهد معیار اصلی است. به

م نجاامعنی که هرگونه تغییر در ساختار یک قرارداد یا توافق 

می، طرف صورت گیرد؛ اما در حقوق عمو کار باید با اجماع دو

مر این ا .(12)یت قرار دارد منافع عمومی در درجه نخست اهم

 از گیرینیز برای صیانت از حقوق عمومی شهروندان و با بهره

ابل قتواند های مفید و کارآ میثبت اسناد و استفاده از روش

 حصول باشد. 

های مناسب در ثبت اسناد و حمایت نظام گیری از روشبا بهره

حقوقی از اموال عمومی شهروندان، نظام خدمات عمومی باید 

داشته باشد که هر موقع الزم باشد با تحول  این اختیار را

های نفع عمومی انطباق یابد و نیازهای عمومی و خواسته

مقامات مسئول خدمت باید آن را با تحول نیازها که وی 

مسئول و موظف به رفع آن است؛ منطبق نماید. این اصل 

شود که موانع حقوقی )نتیجه حقوق اکتسابی یا باعث می

( نتوانند نسبت به تحوالتی که باید ایجاد تعهدات قراردادی

بر همین اساس، عدم اعتبار اسناد  .(7)شوند؛ مانع ایجاد کنند 

قوق برخی انتقال غیررسمی در خصوص اموال غیرمنقول در ح

 216برای نمونه بند اول ماده  کشورها امری معمول است.

قانون تعهدات سوئیس )فروش اموال غیرمنقول اعتبار ندارد، 

مگر اینکه به وسیله سند رسمی صورت پذیرد( اسناد عادی را 
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از  .(13)داند اموال غیرمنقول فاقد اعتبار می در خصوص انتقال

رو صورت قراردادها به جای اینکه ناقل مستقیم مالکیت  این

گردد تا باشد، به شکل تعهد آتی به انتقال مالکیت تنظیم می

قانون مدنی  873منع قانونی مرتفع گردد. به موجب ماده 

 آلمان، ثبت، شرط انتقال مالکیت به خریدار تلقی شده است. 

 

 عهمی افراد جامثبت رسمی درآمدهای عمو. 5-4-4

امروزه  ،ش معامالت راجع به امالك و اراضیبر مبنای ارز

و  وصول بسیاری از درآمدهای عمومی )همانند مالیات بر نقل

، ثبتانتقال امالك، اتومبیل، مالیات بر ارزش افزوده، حق ال

ا یا و هها و...( از طریق اسناد رسمی و بواسطه استعالمعوارض

 گیرد که در همانم اسناد صورت میمستقیما در زمان تنظی

ن گردد. خود ایهای دولتی مربوطه واریز میلحظه به حساب

ز اها مستند به سند بوده و بیانگر اختیاراتی است که صالحیت

ابی، رزیاجانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق 

ت تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منفع

 .(14)مومی و تضمین حقوق فرد نماید ع

این تأسیس حقوقی به لحاظ صالحیت گزینشی که به مدیران 

ونه سندی را در چارچوب مقررات دهد تا هر گو کارکنانش می

یکی از موارد نقض امنیت و سالمت  .(15)صادر یا قبول کنند 

استفاده از صالحیت گزینشی در صدور یا تقبل اسناد، سوء

اده از صالحیت به معنای استفاده از استفاسناد است. سوء

اختیار قانونی توسط مقام عمومی در راستای هدفی جز هدف 

موردنظر مقنن و اعمال مالحظات ناروا یا عدم توجه به 

مالحظات مرتبط است که به همین دلیل در رویه قضایی 

ایران، انگلستان  و فرانسه، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی 

ین گردد. أمامنیت اسناد در باالترین درجه تا شود تاعمال می

استفاده از این وضعیت در حقوق خصوصی تحت عنوان سوء

ارتباط با مفهوم مذکور رسد بیحق وجود دارد که به نظر می

هایی بین آنها در حقوق عمومی نیست و مشترکات و تفاوت

استای حمایت از حقوق شهروندان و در ر .(14) شوددیده می

های ایجاد برابری و عدالت اقتصادی و اجتماعی، ثبت دارایی

های مالی مند شدن نظامشهروندان به صورت شفاف و نظام

های ترتیب، یکی از راه کشور از طریق ثبت اسناد است. بدین

رهایی از این مشکل و وابستگی، ایجاد درآمدهای مشروع از 

ای ناشی از تنظیم اسناد رسمی و ثبت امالك و طریق درآمده

بینی، مانع معامالت است که عالوه بر ایجاد درآمد قابل پیش

 بسیاری از فرارهای مالیاتی نیز خواهد شد. 

 

 الکترونیکی شدن و شفافیت معالمالت. 5-4-5

 شهروندان 

از فواید بسیار مهم ثبت اسناد و امالك و معامالت، ایجاد بانک 

اری است که ـی و داشتن سیستم منظم و به روز آماطالعات

ریزان باشد تا عالوه تواند در دسترس مراجع نظارتی و برنامهمی

بر داشتن اطالعات الزم از میزان و نوع معامالت و متعاملین، 

های آینده نیز از آن منتفع شوند. اتفاقی که ریزیدر برنامه

رونیک در تمامی یستم ثبت الکتاندازی سخوشبختانه با راه

 ثبت ادارات از اعم های سازمان ثبت اسناد و امالكمجموعهزیر

 محقق زیادی حدود تا کشور سراسر در رسمی اسناد و اسناد

که سیستم ثبت الکترونیک در همه این عالوه به. است شده

تر و به روزتری را ایجاد تواند سیستم نظارتی سادهها میعرصه

سیاری از فسادهای مالی که امروزه دچار نماید تا جامعه را از ب

 پیشرفته هایروش طریق از امر این. دهد نجات است آن شده

 گیریبهره نیز ایران در. شودمی دنبال رسمی دفاتر و ثبت در

تواند باعث سهولت امور شهروندان های الکترونیک میوشر از

د سازی ادله الکترونیک، بنگردد. در همین راستا، جهت ایمنی

رویه ایمن، "قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده  2ط ماده 

ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام منشأ و مقصد رویه

آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در 

. با "سازی داده پیام از یک زمان خاصمبادله، محتوا یا ذخیره

 13در متن ماده  های ایمنیعنایت به اینکه از جمله روش

تواند داده الکترونیکی امضا یعنی قانون تجارت الکترونیک، می

قانون آئین  652ای الکترونیکی است. بر معیار ماده داده

باشد، با این وصف، بین امضای  1392دادرسی کیفری مصوب 

الکترونیکی مطمئن و ساده تفاوتی وجود ندارد؛ اما اثر حقوقی 

انکار و تردید بر اسنادی که با امضای متفاوتی از لحاظ جعل، 

 شود، بهیابد، بار میالکترونیکی مطمئن و ساده انتقال می
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که امضای الکترونیکی مطمئن داده پیام، آنها را در  طوری

 .(16)دهد حکم اسناد رسمی قرار می

 

 زدایی اپیشگیری از طرح دعاوی و قض. 5-4-6

ز تواند باعث کاستن ایقضازدایی یکی از مواردی است که م

مشکالت شهروندان در حوزه مسائل قضایی شود. اگر در 

 وها به تقویت گیریها و تصمیمریزیها و برنامهسیاست

 مایتحامالك و معامالت و قراردادها و  حمایت از ثبت اسناد و

داف اشاره شده دست ـه اهـاز سند رسمی توجه شود هم ب

 عات وقضا را از بسیاری از مراجیابیم و هم اینکه دستگاه می

ر دعاوی و... نجات خواهیم داد. این مسأله که سند رسمی د

مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است قابل پذیرش است و 

، کسی در آن تردیدی ندارد. اما مشکل موجود در این زمینه

به عبارتی  .(17)تردید و اشـکال در جامعیـت تعریف است 

تر کردن سمی نوعی حوزه عمل برای شفافدیگر، اسناد ر

روابط حقوقی افراد و همچنین پشتیبانی از مالکیت مردم 

 آورند که در وهله اول نیازمند شفافیت هستند.فراهم می

واند تیمست و ا هابنابراین کارکرد اسناد رسمی فراتر از دادگاه

ه ل کزندگی اجتماعی شهروندان را نیز در برگیرد. به این دلی

د وارماختالفـات و مسائل حقوقی میان افراد و رسیدگی به این 

 وقیجنبـه اسـتثنایی دارد. در صورتی که ساماندهی روابط حق

 بنابراین تقلیل دادن سند رسمی .(18)یک اصل اساسی است 

سمی راد به عنوان ادله اثبات دعوی تا اندازه زیادی جایگاه اسن

 .(19)کند برد و حتی مخدوش میرا زیر سؤال می

 

 کمک به تحقق حکمرانی مطلوب . 5-4-7

پای تحوالت سـریع زنـدگی اجتمـاعی و تکامـل تـدریجی پابه

حقـوق اداری، اصـول بسیاری شکل  مفـاهیم و کارکردهـای

گرفته و تمام سـاختارها ی ایـن رشته را دگرگون ساخته 

از جملـه کارآمـدترین،   "اصول حقوق اداری»است. 

مـؤثرترین و مهمترین هنجارهای موجود در حـوزه حقـوق 

حل مناسب و مطلوب را اداری است. این اصول توانایی ارائه راه

ازن قدرت عمومی و مقتضیات اداری را دارد تا هم بتواند تو

برقرار سازد و هم ضامن آزادی افراد باشد. اصولی که حتی از 

شوند. از جمله ایـن های حکمرانی مطلوب نیز محسوب میپایه

طرفـی، مشـارکت، توان بـه شـفافیت، بـیاصـول می

هــای پاسخگویی، تداوم، معقول بودن، دسترسـی بـه رویــه

ــایی و غیرقضــایی اشاره نمود. از جمله محــاکم قض

گیری مهـمتـرین کارکردهای اصول حقوق اداری از جمله بهره

تـوان بـه ابزاری در جهت دفـاع از حقـوق از ثبت اسناد مـی

هــای مقامــات عمــومی و شـهروندان و کنتــرل خودســری

بزار هــای تخییری، ااداری، بــه ویــژه در حــوزه صــالحیت

مکمل حقوق موضوعه و کمـک به تفسـیر قـانون توسـط 

قضـات و ابـزاری در جهـت ارزیـابی حقـوق موضـوعه اشـاره 

 .(5)کـرد 

های در صالحیتاصول حقوق اداری هنجارهایی هستند که 

ال اختیاری مقامات اداری با هدف تحت کنترل قرار دادن اعم

و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از 

که  شوند. البته این بدین معنا نیستاختیاراتشان اعمال می

 های تکلیفی ندارند، بلکه ایناین اصول جایی در صالحیت

های ند که صالحیتدهاصول مبانی قوانینی را تشکیل می

دهد. به عبارت دیگر، تکلیفی مقامات اداری را شکل می

ر ول دکنندگان قوانین اداری نیز ملزم به رعایت این اصتدوین

 گذاری خود هستند. اعمال قانون

 

ه ببرقراری حاکمیت قانون و آموزش آن . 5-4-8

 شهروندان 

قدام اصل حاکمیت قانون که در حقوق اداری، مبنای تشکیل، ا

ای برخوردار العادهباشـد، از اهمیت فوقو فعالیت اداره می

است، زیرا که در چارچوب آن، قدرت نامحدود دولت کنترل 

شـود و حقـوق اداری بـا پایبنـد سـاختن مقامات اداری به می

حاکمیت قانون صـالحیت، و حوزه عملکردشان را در چارچوب 

کی از ـنمایـد. ییوصیف و تشریح مـهای اداری تسازمان

های مهم و اثرگذار بر حقوق شهروندی در حیطه امور لوهـج

گیری از کارکرد اسناد رسمی است. در همین اداری، بهره

راستا، مهمترین اصلی که با اصل قـانونی بـودن ارتباط پیدا 

کند، اصل برابری است، برابری در برابر قانون؛ برابری همه می

هـا کـه ها و دادگـاهابر قوانین و دیوانطبقـات اجتمـاعی در بر
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در این معنا اصل حاکمیت قانون هرگونه اسـتثنا و معـافیتی 

کند در مـورد مقامـات یـا سـایر افـراد حکومت را رد مـی

از منظر حقوق شهروندی باید چنین گفت که روز سـیاه  .(20)

هـا قـانون را علیـه حاکمیـت قـانون وقتـی اسـت کـه دادگاه

، مســـتخدمان مقامـات رده بـاالی حکـــومتی )وزراء

قابل اجرا بداننـد. همچنـین مقامـات اداری دولـــت و...( غیر

ردی را بـه قـانون افـزوده یـا از تواننـد از طرف خود موانمـی

تواننـد مقرراتی را در پوشی نمایند، آنهـا نمـیمواردی چشم

یط هـای اجرایی یا توسعه شراجهـت اعمـال محـدودیت

 "و حکم مقـنن هدف"قانونی وضـع نماینـد کـــه مخــالف 

 .(21)باشد می

گردد که یک اصل ل حاکمیت قانون به دموکراسی برمیاص

بالمنازع حقوقی است. منظور از اصل حاکمیت قانون، 

ردار مقامات و ـر رفتار و کـط بـحاکمیت اصول و ضواب

م همداران است که به نحو برابری با سایر شهروندان سیاست

ف د. سالیق شخصی نباید در رأس امور باشند و هدعنان باشن

اصلی حاکمیت قانون نیز ایجاد قوانین عمومی و کلی و 

 ظیمیان افراد و دولت را تنغیرفردی است که بتواند روابط م

کی از رسد که وجود نظام اداری سالم یه نظر می. ب(22) نماید

ت که امروزه یکی از های تحقق حاکمیت قانون اسضرورت

تواند وجود نظام اسناد رسمی مدون، مصادیق آن می

 در الکترونیک و روزآمدی است که بتوانند حقوق شهروندان را

های مخلتف تحقق بخشد. در همین راستا، پیاده شده حوزه

گذارد جای می یت قانون در حقوق اداری، آثار زیادی برحاکم

 که موارد زیر از جمله آنهاست:  

مالی توانند اعاداری و مأموران و کارکنان آنها نمی نهادهای -

 مغایر قانون )به معنای عام آن( انجام دهند.

الحیت و اختیارات کارکنان نهادها و ادارات فقط همان ص -

به صراحت به آن اشاره شده است.  چیزی است که در قانون

نان تواند گویای صالحیت کارکبنابراین ابهام در قانون نمی

 باشد. در این صورت مأمور دولتی فاقد صالحیت کافی برای

 .انجام امور است

های قوق و تکالیفی که برای افراد در رابطه با سازمانح -

هد بود شود، دارای ضمانت اجرایی حقوقی خوااداری ایجاد می

(22). 

 

 حفاظت و مراقبت از اطالعات شهروندان .5-4-9

های مسأله حفاظت از اطالعات خصوصی شهروندان در حوزه

ارت مختلف همواره محل توجه بوده است. امنیت اطالعات عب

ات و به حداقل رساندن دسترسی است از حفاظت اطالع

گی، امنیت اطالعات حفاظت از محرمان .(23)مجاز به آنها غیر

یر پذیری اطالعات است. عالوه بر اینها ساتمامیت و دسترس

کار ها از قبیل اصالت، قابلیت جوابگویی، اعتبار، انگیویژ

ن ای توانند مشمولناپذیری و قابلیت اطمینان اطالعات نیز می

حفاظت باشند. امنیت اطالعات مشکل عمومی اکثر مؤسسات 

کس ها و... جهان است و هیچدولتی و غیردولتی، بانک

و  ها و کاربران زیردستتواند ادعا کند که دستگاهنمی

باشد. با زیرمجموعه او از نظر اهمیت و خسارت مصون می

 تریتوجه به رشد روزن افزون فناوری اطالعات و فنون کامپیو

رد نشان داده که مدعیان چنین امنیتی، بیشتر از دیگران مو

اند. مدیریت امنیت اطالعات بخشی از تعرض قرار نگرفته

نیت و مدیریت اطالعات است که وظیفه تعیین اهداف ام

ی رهابررسی موانع سر راه رسیدن به این اهداف و ارائه راهکا

رت الزم را بر عهده دارد. ثبت اسناد با در نظر داشتن ضرو

گیری از هرهـحفاظت از اطالعات خصوصی شهروندان و ب

ر های مناسب و به روز، نقش مهمی در حفاظت از آنان بروش

 عهده دارند. 

 

 گیری. نتیجه6

گیری آن در جوامع کنونی نشانگر اهمیت شکل ثبت اسناد و

آن در ارائه خدمات به شهروندان است. از آنجایی که ثبت، 

رویکردی عمومی به مشکالت و مسائل اجتماعی دارند، حقوق 

دهند. در وهله اول ثبت اسناد، شهروندی را مورد توجه قرار می

کنند و از اطالعات شهروندان به نحو مطلوبی محافظت می

های قانونی در کارگیری رویه یفای نقش مثبت آنان نیازمند بها

عمل است تا بتوانند از اطالعات شهروندان محافظت نموده و 
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در صورت الزم، جهت اخذ مالیات و کمک به ارائه خدمات 

ها نیز همکاری نمایند. آنچه به طور عمومی مطلوب با دولت

وسط اسناد روشن در ارتباط با صیانت از حقوق شهروندی ت

رسمی قابل طرح است: پیشگیری از انجام معامالت معارض از 

طریق جلوگیری از ثبت معامالتی که فاقد اسناد روشنی 

هستند؛ دفاع از اصل برابری بر مبنای اسناد متقن و شفاف که 

خود بخش مهمی از حقوق شهروندی است؛ صیانت از اموال 

ی و ایجاد شهروندان از طریق کمک گرفتن از اسناد رسم

اطمینان خاطر برای شهروندان جهت بهبود زندگی اجتماعی و 

اقتصادی؛ ثبت درآمدها و شفافیت در آنان برای اخذ مالیات و 

های ارائه خدمات عمومی به سایر شهروندان؛ تعامل با بخش

نهادی و دولتی جهت شفافیت در امور مالی و اقتصادی افراد 

ترونیکی جهت سهولت در جامعه و همچنین ارائه خدمات الک

ارائه خدمات؛ قضازدایی و کاستن از دعاوی حقوقی که با اسناد 

رسمی سروکار ندارند؛ و در نهایت کمک به تحقق حکمرانی 

مطلوب از طریق آموزش قانونمداری بر مبنای اسناد رسمی، 

تواند شفاف و مکتوب از جمله مواردی است ثبت اسناد می

  شد.بخش حقوق شهروندی باتحقق

های شهروندان از عالوه بر این ثبت اسناد مربوط به دارایی

نماید و باعث انجام معامالت موازی و غیرقانونی جلوگیری می

شود. همین مسأله نقش مهمی شفافیت امور مالی جامعه می

ود ـکند که خیـجاد جامعه عادالنه و مطلوب ایفا مـدر ای

ب آن به جامعه طلوـمومی و ارائه مـخش خدمات عـبیاری

های های اصلی نظامشود. مهمتر اینکه یکی از دغدغهمی

قضایی در جهان این است که بتوانند با کاستن از حجم 

های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، باعث تسهیل پرونده

دادرسی در جامعه شوند. بر این مبنا، ثبت اسناد با ارائه 

توانند های شهروندان میاطالعات مربوط به مالکیت و دارایی

اطالعات را به صورت روزآمد و دقیق برای مقامات قضایی 

ارسال نمایند و از طوالنی شدن فرایند قضایی و معامالت 

شهروندان جلوگیری نمایند. عالوه بر این، زندگی شهروندی 

گیری آنان از خدمات به روز و کارآمدی است که نیازمند بهره

ها، سناد به الکترونیکی شدن پروندهبا توجه به نگرش ثبت ا

گام مهمی در جهت دسترسی شهروندان به خدمات این نهاد 

 شود. اجتماعی می

 

 . تقدیر و تشکر7

 از تمام کسانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت و

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

لف نگارش آن، به نویسندگان مقاله حاضر در مراحل مخت

آوری مطالب، تهیه و تدوین پژوهش صورت برابر در جمع

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Providing public services is one of the main 

concerns of political systems. The form, manner of providing services and 

the extent of citizens' access to these services have a significant impact on 

the component of citizenship rights. This means that the existence of social 

institutions such as document registration can support civil rights and provide 

public services. The purpose of this study is to investigate the role of 

document registration in providing public services and protection of civil 

rights. 

Materials and Methods: The method of the present study was performed in 

the stage of data collection and analysis. In the information and data 

collection stage, library and documentary sources have been used, and in 

the information analysis stage, the issue has been addressed in a qualitative 

and argumentative manner. 

Results: The research findings show that the registry offices are among the 

public services that protect the economic and social information of citizens, 

prevent inequality and injustice in society, as well as from a positive 

perspective by providing the necessary information to record data and 

information. Providing e-services to citizens and supporting the rule of law 

and achieving a desirable society play an important role in improving 

citizenship rights. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: An important part of citizenship rights is focused on providing 

services that, in terms of time and place, as well as providing up-to-date 

information, requires the existence of social institutions and institutions such 

as registries. In this regard, the registry offices prevent the occurrence of 

conflicting transactions, regulate the lives of citizens in accordance with the 

law, and provide economic information to the government and citizens to 

establish justice and the rule of law. 
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